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  Til adressaterne på vedlagt liste Den 25. september 2009 
   J.nr.: PD 09-0116-000002 
   TIPE/-JUR  
 
 
 
 
 

 

Høring over bekendtgørelse om foderstoffer til 

anvendelse i økologisk akvakulturbrug. 

Med anmodning om eventuelle bemærkninger fremsendes udkast til 
bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk 
akvakulturbrug. 

Eventuelle bemærkninger til udkastet kan fremsendes til jur@pdir.dk 
senest 

Fredag den 9. oktober 2009, kl. 12:00 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte 
materiale bedes rettet til Sektor for Økologi på sok@pdir.dk  

Der gøres opmærksom på, at høringssvar bliver offentliggjort på 
høringsportalen efter høringsfristens udløb. 

Baggrunden for ændringen af bekendtgørelsen 
EU-landene vedtog den 29. juni 2009 fælles produktionsregler for 
økologisk fisk, muslinger, tang og østers. Det fælles regelsæt afløser 
med virkning fra den 1. juli 2010 de enkelte landes nationale regler på 
området, og de økologiske akvakulturprodukter, der opfylder reglerne, 
vil fra den dato kunne mærkes med EU-økologimærket. 

De nuværende danske regler på området (bekendtgørelse nr. 115 af 
23. februar 2004 om foderstoffer til anvendelse i økologisk 
akvakulturbrug) tillader ikke brug af astaxanthin i foder til økologisk 
fisk, med det bliver tilladt, når de fælles EU-regler på området træder i 
kraft. 

Forordningen fastsætter at ”i foderrationen til laks og ørred må der 
inden for grænserne af deres fysiologiske behov anvendes astaxanthin, 
der primært er fremstillet af økologiske materialer, som fx skaller fra 
økologisk opdrættet krebsdyr. Hvis der ikke kan skaffes økologisk 
materiale, må der anvendes naturlige astaxanthinkilder, som fx 
Phaffia-gær” 
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For at sikre, at danske producenter ligestilles konkurrencemæssigt 
med de øvrige EU-lande, åbner Plantedirektoratet derfor nu for 
anvendelsen af astaxanthin i foder til økologisk slagtefisk. 

Ændringerne er indlagt i § 3 og § 5, stk. 3. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tine Michala Gideon Petersen 
Fuldmægtig 
Juridisk Kontor 
Tlf. 45 26 36 79 

 

  


